
 

 

 -انغيشِ  -االَعضانيخ  -سْبة االَفظبل  -انزعبيم يع انزالييز انزيٍ يعبٌَٕ يٍ ) ػعف االَزجبِ ٔانششٔد 

 ) يشبكم انٕاجت انًُضني -انخجم  -سفغ انزعبٌٔ  -انسشقخ  -انسجبة  -انٕشبيخ 

يعبَي يعهًٌٕ انظفٕف االٔني يٍ كضيش يٍ انًشبكم انًخزهفخ يع انطالة ٔخظٕطب انظف االٔل ديش 

يزعهق انطفم ثٕانذيّ ٔيقهذ يٍ دٕنّ يًب قذ يسجت يشبكم كضيشِ كًب ركشَب في انعُٕاٌ ٔانيٕو سٕف َقٕو 

 .. ثعشع نكم يشكهخ ٔكيفيخ عالجٓب ٔانزغهت عهيٓب ٔانزعبيم يعٓب

 )  ُسْبة انًذسسخ ) قهق االَفظبل عٍ انٕانذيٍأٔال : يشكهخ 

ِع ثلايخ اٚي يَٛ كهاٍي ٔغل اٌىضيو ِٓ اٌطالة يجىْٛ ثشلح ٚيويلْٚ اٌعٛكح ِع ٚاٌليُٙ إٌي اٌجيذ َٔوك 

أٚال عالِبد ُه٘بة اٌّلهٍخ ٚرىْٛ ثأْ يأري ِع اٌزٍّين أؽل مٚيٗ ٚلزب ِٓ اٌيِٓ إٌي اٌّلهٍخ ٚيغت 

ِعبٍِخ فبطخ علا وأْ ٔزؾبٚه ِعُٙ َٚٔأٌُٙ عٓ أٍّبئُٙ ٚأٍّبء افٛرُٙ ٚاالٌعبة ِعبٍِخ ٘ؤالء اٌزالِين 

 اٌزي يفؼٍٛٔٙب ٚاٌطعبَ اٌني يؾجٛٔٗ ٚاٌجواِظ اٌزي يفؼٍٛٔٙب ِٚٓ ؽوق ِٛاعٙخ ٘نٖ اٌّشىٍٗ
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 : طشيقخ دم يشكهخ رعهق انطفم ثأيّ أٔ أثِٕ

 االرظبي ثّٕيي األً٘ .1

 اٌزشليل عٍي أّ٘يخ عٛكح اٌزٍّين إٌي اٌّلهٍخ ٍويعب .2

 اٌزفىيو في رغييو أٔشطخ اٌزٍّين .3

 ِؾبٌٚخ اٌٛطٛي ٌغنٚه اٌّشىٍخ .4

 رشغيع اٌزٍّين ثشي ينووٖ ثبٌّٕيي .5

 اكفبي اٌطّٕأٔيٕخ إٌي ٔفٌ اٌزٍّين .6

 ِىأفبح اٌزٍّين عٍي ؽؼٛهٖ اٌّلهٍخ ٌٛؽلٖ .7

 

 : انظف االٔلانخجم عُذ رالييز  صبَيب : يشكهخ 

ٚأفؼً ٍٚيٍخ ٌٍزقٍض ِٓ ظب٘وٖ اٌقغً ٘ي اٌّؾبٚهح فألَٛ ثّؾبٚهح اٌزٍّين كائّب ٚأووه اٌّؾبٚهح ِع 

ثبٍزّواه ؽزي يشعو وأٔي أؿ أٚ أة ٚرغله األشبهح ٕ٘ب إٌي لجٛي االعبثخ ِٓ اٌزٍّين اٌقغٛي ٚرظؾيؾٙب 

 ٍٗثبالٍٍٛة إٌّبٍت اما وبٔذ فبؽئٗ ِٚٓ ؽوق ِٛاعٙخ رٍه اٌّشى

 : طشيقخ دم يشكهخ انخجم عُذ اطفبل انظف األٔل

 رذذيذ ارا يب كبٌ انخجم يًضم يشكهّ نّ أو ال .1

 اقبيخ جسش يٍ انزقبسة يع انزهًيز .2

 رخظيض ٔقذ نهزذذس ٔيشبٔسح انزهًيز .3

 جهٕط انزهًيز انخجٕل ثبنقشة يٍ يقذيخ دجشح انذساسخ .4

 ضقخ عُذ انزذذس يع صيالئّيسبعذح انزهًيز انخجٕل عهي انشعٕس ثبنطًأَيُّ ٔان .5

 يُخ انزهًيز دفعخ ثسيطخ إني االيبو .6

 

 



 

 : ( االفزقبس إني االطذقبء )االَطٕاء: اَعضال انطفم عٍ اآلخشيٍ االَعضانيخ صبنضب : يشكهخ 

لل رأري ٘نٖ اٌّشىٍٗ ِع اٌزٍّين ِٓ اٌجيذ ام يّٕع االً٘ اٌطفً ِٓ اٌٍعت ِٚقبٌطخ الوأٗ ٚاٌقوٚط ِعُٙ 

االٔعياٌيخ في اٌّلهٍخ ام يّٕع أفواك اٌغّبعخ اٌٛاؽلح ِٓ كفٛي رٍّين إٌيُٙ ٚاٌٍعت ِعُٙ ٌنٌه ٚلل رزٌٛل 

ٚإشعبه اٌزالِين األفويٓ ثٙنٖ  يغت اٌمؼبء عٍيٙب ٚٚػع ؽل ٌٙب ٚمٌه ثئعطبء أّ٘يخ اوجو ٌٍزٍّين إٌّعيي

ِعٗ ِٚظبكلزٗ ٚاالٔزجبٖ ثشىً االّ٘يخ وبٌّليؼ الْ اٌؾبطً عٍي اٌّليؼ يفٛى ثوغجخ في ىِالئٗ في اٌزعبْٚ 

ِٚٓ  فبص إٌي ِشىالد اٌٍعت اٌّلهٍي فيغت اكِبعٗ ثّغّٛعبد اٌٍعت في كهًٚ اٌزوثيخ اٌويبػيٗ

اٌّّىٓ أيؼب أْ رعيٕٗ عويفب ٌٍظف ٌفزوٖ ِعيٕٗ أٚ عٍي األلً عويفب ٌٍطٍيعٗ ٚيغت اٌزٛاطً ِع االً٘ 

ما شعو اٌّعٍُ أْ ِٕشأ اٌّشىٍٗ ِٓ اٌجيذ ٚرعييي العطبء ؽفٍُٙ اٌّييل ِٓ اٌؾويخ ٚاالفزالؽ ِع هفبلٗ ا

 اٌنوبء االعزّبعي عٕل اٌزٍّين ٚافزيبه ِغّٛعخ ِٓ اٌزالِين ٌٍزموة ِٓ اٌزٍّين إٌّعيي

 

 : ػعف االَزجبِ أٔ انششٔد ساثعب : يشكهخ 

فئما وبْ كائُ  لل يشوك اٌزالِين ثجعغ االِٛه فيٕزجٗ اٌّعٍٗ إٌيٗ ِوويا عيٕيٗ في ٔمطٗ ِعيٕٗ ِٓ اٌظف 

اٌشوٚك يغٍَٗ في االِبَ فيجمي رؾذ ٔبظويٗ ٚرَأٌٗ عٓ ٍجت شوٚكٖ ٚاٍزقلاَ االشبهاد اٌظبِزٗ الثمبء 

طؾيؼ مٌه يب فالْ ثبإلػبفخ إٌي  ثىٍّخ ٚاؽلٖ وأْ رمٛي ٌٗ ً٘ اٌزٍّين ِٕزجٙب ٚرٕجيٙٗ أصٕبء شوػ اٌلهً 

ٍؤاٌٗ كِٚب عٓ االفىبه اٌزي رزؾلس عٕٙب في اٌلهً ٚاٍزقلاَ علاك ٚلذ ٌزؾفيي اٌزٍّين الٔٙبء رلهيجبد 

 . اٌلهًٚ ٚرٕٛيع ؽوائك اٌزمٛيُ

 : سبدسب : يشكهخ انغيشح ثيٍ انطالة

ٍُ ثّعبٍِخ فبطخ ٚيَزطيع اٌّعٍُ لل يغبه اٌزٍّين ِٓ ىِيٍٗ اما وبْ اوضو رؾظيال ِٕٗ أٚ اما ِييٖ اٌّع

اوزشبف مٌه ِٓ فالي علح أِٛه ِٕٙب اٌٛشبيخ فيزُ اٌمؼبء عٍيٙب أٚ عٍي االلً اٌزقفيف ِٕٙب ٚمٌه ثّعبٍِخ 

وبٌزٍّين االلً  ؽَٕخ ٚعلَ رّيييٖ ثيٓ اٌزالِين ٚاربؽخ ِٕبؿ كيّٛلواؽي في اٌظف ِٚعبٍِخ اٌزٍّين إٌشيؾ

ٍي رٍّين الٔٗ يأفن ِٛلفب ِٓ أٍ٘ٗ ٚيغت عٍي اٌّعٍُ أْ يشون اٌزالِين ثٍعجٗ رّييا ٚيغت اال يزٍَؾ اٌّعٍُ ع

رعبٚٔيٗ أٚ ِّٙخ ِشزووٗ ؽزي رزؾٛي اٌغيوٖ إٌي رعبْٚ ِٚؾبٌٚخ ثٕبء عاللخ عبكٌخ ثيٓ اٌزالِين ثؾيش يلهن 

 اٌزٍّين أه رمله ٚعٙخ ٔظوٖ ٚغيو ِٕؾبى الؽل عٍي االفو

 



 

 

 : ةسبدسب : يشكهخ انٕشبيخ ثيٍ انطال

 : عالط ِشىٍخ اٌٛشبيخ ثيٓ اٌزالِين رىْٛ ثبالري

 رٛػيـ اٌفوق ثيٓ اٌٛشبيخ ٚاالثالغ عٓ االِٛه اٌغليٗ .1

 رٛعيٗ اٌزالِين إٌي غغ اٌطوف عٓ االفعبي اٌزي ال رعٕيُٙ .2

 رشغيع اٌزالِين عٍي رَٛيخ أِٛهُ٘ ثأٔفَُٙ .3

 علَ رغبً٘ شىٛي اٌزالِين .4

 اليغعً اٌّعٍُ اٌزٍّين َِئٛال عٓ ىِالئٗ .5

 : سبثعب : يشكهخ انست ثيٍ انطالة

 : عالط ِشىٍخ اٌَجبة ثيٓ اٌزالِين رىْٛ ثبالري

 ال رغغ اٌطوف عٓ اٌَجبة .1

 ِعبٌغخ االٌفبظ اٌجنيئخ ثٙلٚء .2

 اٌزفىيو في فوع عمبة ِقفف .3

 اثالغ ٚاٌليٗ اما عبٚك اٌَجبة .4

 رعٍيُ اٌطفً اٌفبظب ثليٍٗ .5

 اٍزقلاَ اشبهاد طبِزٗ ٌزٕجيٗ اٌزٍّين ثشأْ اٌفبظٗ .6

 ِىأفبح اٌزٍّين اٌني يزقٍض ِٓ ِشىٍخ اٌَجبة ٚيَزقلَ اٌفبظب عّيٍٗ .7

 

 

 

 



 

 : صبيُب : يشكهخ انسشقخ ثيٍ انطالة

 : عالط ِشىٍخ اٌَولخ ثيٓ اٌزالِين رىْٛ ثبالري

 ؽٍت اعبكح اٌَّوٚلبد .1

 علَ رٙليل اٌزالِين أٚ ِعبلجخ عّيع اٌزالِين فالي َِعبن الوزشبف اٌَبهق .2

 اٌزعوف عٍي ِب كفع اٌزٍّين ٌٍَولخ .3

 رٕجيٗ اٌزالِين إٌي علَ اؽؼبه االشيبء اٌضّيٕٗ إٌي اٌّلهٍخ .4

 : ربسعب : يشكهخ سفغ انزعبٌٔ نطالة انظف االٔل

د االفوي ِٓ مٚي اٌزؾظيً إٌّقفغ ٕٚ٘ب يجوى يوفغ ثعغ اٌزالِين اٌزعبْٚ ِع ىِالئُٙ في اٌّغّٛعب

كٚه اٌّعٍُ في فٍك األٌفٗ ثيٓ اٌزالِين ٚثش هٚػ اٌزعبْٚ ثأٍٍٛة ٌطيف ِؾجت ثعيلا عٓ األِو ٚاٌمَو 

ثيٓ  ٚاٌؾوص عٍي ِىأفبح اٌزٍّين اٌني يملَ ِعٛٔخ ٚيغله ٕ٘ب االشبهح إٌي اٌزعٍُ ثبٌمويٓ ٚ٘ٛ رعٍُ صٕبئي

بٔي ِزٍٛؾ أٚ ػعيف ٚيمَٛ اٌّزعٍُ ثلٚه اٌّعٍُ اليظبي فجوٖ ِب ٚفك شوٚؽ ِزعٍّيٓ اؽلّ٘ب عيل ٚاٌض

 . ِؾلكح ٚعٍي اٌّعٍُ أْ يىبفئٗ ثبٌطويمخ اٌزي يوا٘ب ِٕبٍجخ

 :  عبششا : يشكهخ انٕاجت انًُضني

 اٌٛاعت اٌجيزي عيء ِٓ عٍّيخ اٌزمٛيُ يٙلف إٌي صزجيذ اٌقجوٖ ٚاٌّٙبهح اٌّىزَجخ في م٘ٓ اٌزٍّين ٚيعطي ِٓ

فبهط اٌىزبة ٌّٙبهح اٚ ٘لف رغل أٔٗ ٌُ يزؾمك ثشىً وبًِ ٚيظُّ ثبٌميبً عٍي ِب ٘ٛ ِٛعٛك ثبٌىزبة 

 : ٚاالْ ِع االِٛه اٌٛاعت ارجبعٙب في اٌٛاعت إٌّيٌي

 - رجييٓ ويفيخ اٌميبَ ثبٌٛاعت إٌّيٌي .1

 - ععً اٌٛاعت ٚاػؾب وٛػٛػ اٌشٌّ .2

 - رظؾيؼ اٌٛاعجبد ثشىً ِٕزظُ .3

 - ين اٌنيٓ يؤكْٚ اٌٛاعتِىأفبح اٌزالِ .4

 علَ اعطبء اٌزالِين اٌٛاعت إٌّيٌي وعمبة .5



 

 - رشغيع اٌزٍّين عٍي وزبثخ اٌٛاعت ثٕفَٗ ٚثقؾ يلٖ .6

 ِىأفبح اٌزٍّين اٌني يؾبفع عٍي ٔظبفخ كفزو اٌٛاعت ٚاٌزٍّين عّيً اٌقؾ .7

  : يٕاطفبد انٕاجت انًُضني

 : بنيخيجت أٌ يكٌٕ انٕاجت انًُضني يطبثقب نهًٕاطفبد انز

 - ِؾممب ا٘لاف اٌلهً .1

 - يزُٕعب في أسهٕة انطشح ٔانزقذيى .2

 - يُبسجب نقذساد انزالييز .3

 - يسبعذا في انزعهى انزاري انفعبل .4

يٍ اسئهخ كزبة االَشطخ كٕاجت ثيزي فهكم رذسيت  انذشص عهي عذو اعطبء أي رذسيت أ سؤال .5

 ْذف يجت أٌ يُجض أيبيك

 

 

 : اٌزعٍيّيخ ٚاٌٍٛبئً اٌشوٚؽبد ِٓ ٌغليل ثٛن اٌفيٌ عٍي طفؾزٕب في اشزون

www.facebook.com/modrsonline  

 : اٌواثؾ فالي ِٓ ثٛن اٌفيٌ عٍي ٌغوٚثٕب أؼُ 

www.facebook.com/groups/modrsbook  
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